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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD KRAPINA 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE  

JAVNOG NATJEČAJA 

 

KLASA:112-01/18-01/0003 

URBROJ: 2140/01-03-0301-18-6 

Krapina, 19.6.2018. 

 

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za 

provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 

poslove gradonačelnika i gradskog vijeća– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, upućuje 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

Dana 27.6.2018. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Grada Krapine, u 

Krapini, Magistratska 30, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam 

u službu imenovanjem pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove 

gradonačelnika i gradskog vijeća – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, a temeljem javnog 

natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 52/18 od 6.6.2018. godine. 

 

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem te se poziva na 

prethodnu provjeru znanja i sposobnosti je: 

 

 1. A.C. 

 

Kandidat pozvan na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti treba doći u zgradu Grada 

Krapine, Magistratska 30, dana 27.6.2018. godine u 7,45 sati kako bi, nakon provjere identiteta, 

testiranje započelo u 8,00 sati.   

Kandidat je dužan, kada pristupi testiranju, predočiti odgovarajuću ispravu (osobnu iskaznicu, 

putovnicu ili vozačku dozvolu) radi utvrđivanja identiteta. 

Ako kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri.  

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te 

pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, kao i opis 

poslova i podaci o plaći objavljeni su u Obavijesti kandidatima na web stranici Grada Krapine 

www.krapina.hr→ Natječaji i javni pozivi.  

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje javnog 

natječaja. 

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Grada Krapine www.krapina.hr i na oglasnoj ploči 

Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, u prizemlju zgrade. 

 

  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

Jelena Milčić 
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